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1. วัตถุประสงค
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําเว็บไซต www.ops.moe.go.th ขึ้น เพื่อใหผูใชบริการเว็บไซต
ไดทราบถึงวัตถุประสงคและขอกําหนดตางๆ ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลง
อื่นใดทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ในการ
ใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการ
ไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซต
นี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของ
บริการ หรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
เนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาว
ไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยง
ของตนเอง
2.4 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารทรงไว ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นการคั ด กรอง ตรวจทาน ทํ า เครื่ อ งหมาย
เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวของ
2.5 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให
บริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงต
อกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุ ด หรื อ การยกเลิ ก บริ การตามข อ 2.5 ผู  ใช บ ริ การจะไม ส ามารถเข าใช บ ริ การ และเข าถึ ง
รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
2.7 ในกรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใช
บริการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจ
งใหผูใชบริการทราบ ลวงหนา

3. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตองเปนจริง
และเปนปจจุบันเสมอ แกอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผู  ใช บ ริ การจะใช บ ริ การเว็ บ ไซต นี้ เพื่ อวั ต ถุ ประสงค ที่ ได รั บอนุ ญาตตามข อกํ าหนดของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ
(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาต
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแต
ผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึงบริการ
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่ อมโยงไปยั งเว็ บไซต อื่นเป นเพี ยงการให บริ การเพื่ ออํ านวยความสะดวกแก ผู  ใช บริ การเท านั้ น
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การมิ ได มีส วนเกี่ ยวข องหรื อมี อํานาจควบคุ ม รั บรอง ความถู กต องความน าเชื่ อถื อ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไมรับผิดชอบตอ
เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือตอความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผูใชบริการสามารถเชื่อมโยง
มายังหนาแรกของเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการ
เชื่อมโยงมายัง หนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล
วเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาวสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวด
วยก็ไดในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะไมรับผิดชอบตอ เนื้อหา
ใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือตอความเสียหาย ใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

5. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูใหอนุญาตแกสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีสิทธิ
ตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการ
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูใหอนุญาตแกสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิ
เหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
5.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนความลับ โดยไมได
รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมน
ของสํานั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการโดยไมไดรั บความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
6. กฎหมายที่ใชบังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

